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ค าช้ีแจงแบบทดสอบ Pre O-NET  สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.6 
1.  แบบทดสอบฉบับนี้มี 35 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 60 นาที 
2.  แบบทดสอบฉบับนีม้ีการตอบ 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   
             จ านวน 30 ข้อ  ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 75 คะแนน (ข้อ 1–30)        

 ตัวอย่าง 0.  การกระท าของใครท่ีส่งผลท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากและเร็วท่ีสุด  
1) น้ าฟ้าเข้าบ้านแล้วเปิดแอร์ทันที 
2) น้ าอ้อยเปิดพัดลมไล่ยุงขณะนั่งดูโทรทัศน์ 
3) น้ าผ้ึงรวบรวมพลาสติกและโฟมเผาหลังใช้แล้ว    
4) น้ าฝนกลับเข้าบ้านเปิดตู้เย็นท้ิงไว้ขณะดื่มน้ าเย็น 

 วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือก
ท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 3 เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบายในกระดาษค าตอบ
ทับตัวเลข ดังนี้  
 ข้อ 0      

ตอนที่ 2  แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก :  เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 2 ค าตอบ 
             จ านวน 2 ข้อ  ข้อละ 5 คะแนน  รวม 10 คะแนน (ข้อ 31–35)   
              จะต้องตอบให้ครบท้ัง 2 ค าตอบ จึงจะไดค้ะแนน ดังนี้ 

       ตอบถูก 1 ค าตอบ       ได้  2.5  คะแนน 
       ตอบถูก 2 ค าตอบ       ได้  5    คะแนน 

 ตัวอย่าง 00.  ถ้าต้องการศึกษาว่าวัตถุท่ีมีมวลมากเมื่อสั่นจะให้เสียงสูงหรือเสียงต่ า  
           ควรออกแบบการทดลองในข้อใด   

1) เคาะแท่งไม้ขนาดต่างกันด้วยแรงเท่ากัน      
2) ใช้นิ้วดีดเส้นเอ็นขนาดต่างกันด้วยแรงต่างกัน 
3) ใช้ไม้ตีกลองท่ีมีขนาดเท่ากันด้วยแรงท่ีเท่ากัน 
4) ใช้ไม้เคาะแผ่นเหล็กขนาดเท่ากันด้วยแรงต่างกัน 
5) ใช้ไม้เคาะขวดที่บรรจุน้ าไม่เท่ากันด้วยแรงเท่ากัน      

 วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 2 ค าตอบ โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ
ลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 1 และ 5 เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง  ใหร้ะบาย ในกระดาษค าตอบทับตัวเลข 
ดังนี้  
 ข้อ 00        

 ห้ามท าข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
             จ านวน 30 ข้อ  ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 75 คะแนน (ข้อ 1–30) 
 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 1 

สารอาหาร 

สมใจเลือกรับประทานอาหารเช้า ดังภาพ 
 
  
 
 
 
 
 

1.  ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับอาหารเช้าท่ีสมใจรับประทานได้ถูกต้อง 
1) อาหารเช้ามื้อนี้ขาดโปรตีน    
2) อาหารเช้ามื้อนี้ขาดเส้นใยอาหาร 
3) อาหารเช้ามื้อนี้ขาดคาร์โบไฮเดรต   
4) อาหารเช้ามื้อนี้มีน้ าตาลและเกลือมากเกินไป  

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 2 

 สาหร่ายท่ีเป็นราชาของผัก  รากของมันหย่ังลึกลงไปในท้องทะเลอุดมไปด้วยแร่ธาตุ        
มีโอเมก้า 3  ซึ่งมีมากกว่าผลอาโวกาโดถึง  2  เท่า  พบมากในรูปสาหร่ายแห้งเป็นแผ่น ๆ กินเป็น
อาหารว่างได้  คือ สาหร่ายโนรินั่นเอง 

 
2.  อาหารชนิดใดควรรับประทานกับสาหร่ายโนริ  จึงจะได้รับสารอาหารครบถ้วนท่ีสุด 

1)  สลัดผัก    2)  ลาบหมู 
3)  ก๋วยเตี๋ยว       4)  ข้าวเหนียว 

 
 
 
 

 

  

นม 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 3-4   

เร่ือง แตงกวา 

 
 
 
 
 
 
 

ใช้ละอองเกสรจากดอกตัวผู้ป้ายท่ีเกสรดอกตัวเมียเมื่อผสมเสร็จใช้ถุงครอบ  หรือน าผ้าเทปมัดปาก
ไว้เพื่อป้องกันแมลงมาผสมซ้ า 
         สายพันธ์ุท้ังหมดของแตงกวาสามารถผสมข้ามกัน  แต่แตงกวาจะไม่ผสมข้ามพันธุ์กับแตงโม
และแตงชนิดอื่น  หลังติดดอกแล้วให้ระวังผลหลุดร่วง  เนื่องจากขาดน้ าหรืออุณหภูมิสูง และไม่
ผสมเกสรในช่วงอากาศร้อนหรือแห้งแล้ง 

                                                                                                                          
เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับท่ี12/2556 

 
3.  จากข้อมูล เพราะเหตุใดจึงต้องป้องกันแมลงมาผสมพันธุ์ซ่ า  

1) เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากตามต้องการ     
2) เพ่ือป้องกันแมลงมากัดกินดอก 
3) เพ่ือให้ได้พันธุ์ท่ีมีความสมบูรณ์กว่าเดิม 
4) เพ่ือให้ได้พันธุ์ตรงตามความต้องการ 

 
4.  ถ้าเกษตรกรต้องการให้แตงกวาท่ีปลูกให้ผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพมากที่สุด ควรเลือกใช้วิธีการผสม

เกสรแบบใด  
1) ผสมด้วยมือ     
2) ผสมข้ามต้น   
3) ผสมตามธรรมชาติ     
4) ผสมในดอกเดียวกัน   

 
 
 
 

 

          แตงกวาเป็นพืชท่ีมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียใน
ต้นเดียวกัน  ถ้าปลูกแตงกวามากกว่า  1  สายพันธุ์  
ควรใช้วิธีการผสมด้วยมือ  เพื่อให้ได้พันธุ์แท้ และ ก่อน
ผสมเกสรควรเลือกดอกตัวเมียท่ีสมบูรณ์แล้วใช้ถุง
ครอบ  หรือผ้าเทปมัดปากดอกไว้ในตอนเย็นเลือกดอก
ตัวผูท่ี้อับละอองเรณูยังไม่แตกไว้ส าหรับผสม 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 5 

 ปัจจุบันการออกก าลังกายได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น  จากคนเกือบทุกเพศทุกวัย
จุดประสงค์เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  เสริมสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆ  เช่น  การเดินเหยาะๆ     
เดินเร็ว  การวิ่ง  เล่นกีฬา  และถีบจักรยาน  เป็นต้น 
 จากผลการออกก าลังกายพบว่า 
  A  เลือดมีการสูบฉีดเร็วขึ้น 
  B  ปริมาณ  CO2  เพ่ิมมากขึ้น  
  C  อัตราการหายใจเร็วขึ้น 
  D  ร่างกายมีความต้องการ  O2  เพ่ิมขึ้น   
 
 
5.  ถ้านักเรียนเร่ิมต้นการออกก าลังกายโดยการเดิน วิ่ง แล้วหยุด ข้อใดเป็นกราฟแสดงอัตราการหายใจ  

การออกก าลังกายนี้ 

     1)  อัตราการหายใจ    2)  อัตราการหายใจ  
 
 
 
                                                   เวลา                                                       เวลา 
     3)  อัตราการหายใจ       4)  อัตราการหายใจ 
 
 
 
                                                   เวลา        เวลา 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 6-7 

ครอบครัวของฉัน 
ตารางการส ารวจลักษณะบุคคลในครอบครัว 

คนในครอบครัว 
พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชาย 

ลักษณะ 
ตาสีน้ าตาล  - -  
ผมตรง -    
ผมหยิก  - -  
มีลักยิ้ม -  -  
ตาสองชั้น     
ห่อลิ้นได้ -   - 

 
6.  ลักษณะใดบ้างท่ีลูกชายและลูกสาวได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่เหมือนกัน 

1) ผมตรง 
2) มีลักยิ้ม 
3) ห่อลิ้นได้ 
4) ตาสองชั้น  

 
7.  จากข้อมูลข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ถูกตอ้ง 

1) พี่ได้รับการถ่ายทอดยีนมาจากพ่อเท่านั้น 
2) น้องได้รับการถ่ายทอดยีนมาจากแม่เท่านั้น 
3) พี่และน้องได้รับการถ่ายทอดยีนมาจากปู่ย่า 
4) พี่และน้องได้รับการถ่ายทอดยีนท่ีไม่เหมือนกันมาจากพ่อแม่  
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 8 

                   แผนภูมกิารถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโอม 

 

ผลการศึกษาพบว่า 
     ก  :  โอมมีตาสีน้ าตาล 
     ข  :  โอมได้รับการถ่ายทอดสีนัยน์ตาจากบิดา 
     ค  :  ปู่ของโอมมีตาสีน้ าเงิน 
 
8.  จากข้อมูล ข้อสรุปใดถูกต้อง 

1)  เฉพาะ  ก  และ  ข   2)  เฉพาะ  ก  และ  ค 
3)  เฉพาะ  ข  และ  ค   4)  ถูกท้ัง  ก  ข  และ  ค     

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 9 

“ยุง” 
จากตาราง  จ านวนร้อยละของยุงในบริเวณท่ีมีสภาพอากาศต่างกันดังนี้  

สภาพอากาศ จ านวนของยุง 
ชื้น+อุ่น 92% 
ชื้น+เย็น 5% 
แห้ง+อุ่น 3% 
  

 

9.  ข้อใดสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตารางได้ถูกต้อง     
1)  ยุงไม่ชอบอากาศเย็น      2)  สภาพอากาศอุ่นไม่ส่งผลต่อปริมาณยุง 
3)  ความชื้นของอากาศท าให้ยุงไม่เจริญเติบโต    4)  สภาพอากาศแห้งและเย็นท าให้จ านวนยุงมีน้อย   

 
 



ปีการศึกษา 2558                                               วิทยาศาสตร์ ป.6  หน้า 6 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 10 
 

                             แผนภูมิแสดงห่วงโซ่อาหาร 
 

แสง             

10.  จากแผนภูมิ  M  N  และ  O  เปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตในข้อใด      
 M N O 
1) หญ้า กบ นก 
2)   ส่าหร่าย เป็ด นกอินทรีย์ 
3) หญ้า ไก่ วัว 
4) วัชพืช กระต่าย งู 

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 11 

 สมหมายได้เก็บตัวอย่างปลาน้ าจืดเล็กๆ  จ านวนหนึ่งจากแหล่งน้ า  มาใส่ในถัง  P  Q  
และ  R  เพ่ือน ามาศึกษาการกินอาหาร  เมื่อเวลาผ่านไป  5  วัน  สมหมายได้สังเกต  บันทึก   
และสรุปผลดังต่อไปนี ้

 จ านวนปลาน้ าจืดเล็กๆ 
  40                                                                     P 
  30                                                                     Q 
  20 
  10                                                                     R 

  0                                                                            วัน 
                 1            2            3            4            5 

    A:  ถัง  P  มีสภาพสมดุลและเหมาะสมมากที่สุด 
    B:  ถัง  R  มีจ านวนผู้ล่ามากที่สุด 
    C:  ถัง  P  มีแหล่งอาหารมากเท่าจ านวนผู้ล่า 
    D:  ถัง  Q  มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาน้ าจืด 
 

11.  ข้อสรุปใดถูกต้องท้ังหมด 
1)  เฉพาะ  B    2)  A  และ  B     
3)  B  และ  C    4)  B  C  และ  D 

M หอย N O 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 12 

วิชัย  ได้ศึกษาสายใยอาหาร  ณ  บริเวณหนึ่ง  แล้วน าข้อมูลมาสรุปได้ดังนี้     
          ก.  A  เป็นเหยื่อของ    B 
          ข.  A  เป็นผู้ล่า  C 
          ค.  A  และ  C  บริโภค  D 
          ง.   E  เป็นผู้ล่า  C  และ  B 

 
12.  ข้อใดเป็นแผนภูมิสายใยอาหารที่ได้จากการศึกษาของวิชัย   
 

  1)        2)                     
 
 
 
 
 
 
 
          3)                              4)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

D 

A C 

B E 

A C 

B E 

D 

A C 

B E 

D 

A C 

B E 

D 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 13 

การท่ีป่าไม้ลดลง  ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  มีผลกระทบต่อสภาพดิน  
น้ า  อากาศ  เช่น  ปัญหาโลกร้อน  เนื่องจากการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(co2)  ในอากาศ
มากขึ้น และยังส่งผลให้ระดับน้ าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงด้วย 

 
13.  ข้อใดแสดงกราฟของระดับน้ าทะเลท่ีผิวโลก  เมื่อเวลาผ่านไป   

          1)  ระดับน้ าทะเล 
 
 
     จ านวนปี 

          2)  ระดับน้ าทะเล   
 
 
     จ านวนปี 

          3)  ระดับน้ าทะเล 
 
 
     จ านวนปี 

          4)  ระดับน้ าทะเล 
 
 
     จ านวนปี 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 14 

ผักปลัง  ผักปั๋ง 

 

 

 

 

 

14.  สมพงษ์  รับประทานอาหารท่ีประกอบด้วยผักปลังเป็นประจ า  สมพงษ์  มีโอกาสเกิดโรคใดน้อยท่ีสุด 
       1)  โรคผิวหนัง       2)  โรคผมร่วง 
       3)  โรคตับแข็ง   4) โรคทางเดินหายใจ 

 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 15  
 

การทดลองแอปเปิ้ลเปลี่ยนสี 

     วิธีทดลอง 
1. ปลอกเปลือกแอปเปิ้ลและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  ปล่อยท้ิงไว้จนกลายเป็นสีน้ าตาลใส่ลงในหลอด

ทดลอง 
2. หยดน้ ามะนาวลงในหลอดท่ี  2   
3. หลอดที่ 1 แอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสี   

หลอดที่ 2 แอปเปิ้ลเปลี่ยนสีจากสีน้ าตาลเป็นสีขาวเหลือง 
 

15.  จากผลการทดลองสามารถใช้น้ าจากผลไม้ใดเปลี่ยนสีแอปเปิ้ลจากสีน้ าตาลเป็นสีขาวเหลืองๆได้ 
1)  เสาวรส    2)  น้ าน้ าส้ม   
3)  น้ ามะกรูด     4)  น้ าสับปะรด    
 
 

 
 

 

 ผักปลังท่ีคนทางเหนือเรียกผักปั๋ง  รากของมัน
ใช้แก้โรคมือเท้าด่างและรังแค  ล าต้นแก้ฝีดาษ  ใบแก้
กลาก  ดอกแก้เกลื้อน  ใบใช้แกงส้ม  แกงปลา     
แกงอ่อม  ผัดน้ ามัน  ผัดกับแหนม  ใช้เป็นผักจิ้ม
น้ าพริก  ก้านแก้ปัสสาวะขัด  แก้ท้องผูก  มีธาตุเหล็ก  
และแคลเซียมสูง 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 16    

รู้จักแก๊ส LPG - NGV 

แก๊ส LPG ท่ีบรรจุในถังจะมีสถานะเป็นของเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิงตามบ้านเรือนบางครั้ง
เรียกว่า “แก๊สหุงต้ม” ส่วนแก๊ส NGV ท่ีอยู่ในถัง จะมีสถานะเป็นแก๊ส แก๊สท้ังสองชนิดใช้เป็น
เช้ือเพลิงแทนน้ ามันในเคร่ืองยนต์ แรงดันของแก๊สมีหน่วยเป็น Psi  ( ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.  เพราะเหตุใดแก๊ส  NGV  มีแรงดันสูงกว่า  LPG 

1) ติดไฟได้ดีกว่า 
2) มีสถานะเป็นแก๊ส   
3) เป็นแก๊สธรรมชาติ 
4) มีสถานะเป็นของเหลว 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 17    

“การท าพิมเสนน้ า” 

ส่วนผสม 
1. เมนทอล  27.78  กรัม 
2. พิมเสน  27.78  กรัม 
3. การบูร  27.78  กรัม 
4. ยูคาลิปตัส  13.89  กรัม 
5. น้ ามันแร่  2.77  กรัม 

วิธีท า 
1. น าเมนทอล  พิมเสน  การบูร  ใส่รวมกันในภาชนะ 
2. น าน้ ามันแร่ตั้งไฟให้อุ่นๆ  เทลงในสารจากขั้นตอนที่   1 
3. คนให้เข้ากันพอละลาย  ใส่ยูคาลิปตัส  แล้วบรรจุขวด 

 
 
17.  ปัจจัยส าคัญท าให้สารผสมเนื้อเดียวกัน  คืออะไร 

1)  อุณหภูมิ       2)  ความชื้น 
3)  ปริมาณของสาร   4)  สมบัติของน้ ามันแร่ 

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 18    

ทดลองการเกิดลูกเหบ็ 
  

                          

18.  จากการทดลองการเกิดลูกเห็บ  เพราะเหตุใดจึงต้องเติมเกลือลงไปในกระป๋องนม     
1) เกลือช่วยให้จุดเยือกแข็งของน้ าลดลง    
2) เกลือช่วยดูดความชื้นออกจากน้ าแข็ง 
3) เกลือช่วยให้น้ าแข็งเกิดการหลอมเหลวเร็วขึ้น 
4) เกลือช่วยป้องกันการเกาะรวมกันเป็นก้อนของน้ าแข็ง 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 19-20 
 
เมื่อน าก้อนหินท่ีมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน  วางลงในจานรองทีละลูกแล้ววัดความยาวของสปริงบันทึก
ผลดังตาราง 

 
 
จ านวนลูกหิน 1 2 3 4 5 6 7 
ความยาวสปริง(ซม.) 9 11 13 15 17 17 17 
 
19.  ความยาวของสปริงเมื่อไม่มีลูกหินในจานรองเป็นเท่าใด 

1) 5  เซนติเมตร 
2) 6  เซนติเมตร 
3) 7  เซนติเมตร   
4) 9  เซนติเมตร 

 
20.  จากตารางบันทึกข้อมูลเมื่อน ามาแสดงกราฟ  ข้อใดแสดงกราฟได้ถูกต้อง 

          1)  ความยาวสปริง         2)  ความยาวสปริง   
 
 

                                              จ านวนลูกหิน                                              จ านวนลูกหิน 
 
          3)  ความยาวสปริง           4)  ความยาวสปริง 
 
 

                                              จ านวนลูกหิน                                              จ านวนลูกหิน 
 
 



ปีการศึกษา 2558                                               วิทยาศาสตร์ ป.6  หน้า 13 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  หลักการเกี่ยวกับเคร่ืองฉีดพ่นสารเคมี  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1) น้ ามีแรงดันให้อากาศไหลตามท่อยาง     
2) แรงดันอากาศในถังมากกว่าภายนอกถัง 
3) แรงดันของน้ าขึ้นอยู่กับแรงดันอากาศในถัง 
4) หัวฉีดเป็นท่อขนาดเล็กกว่าสายยางเพ่ือเพิ่มแรงดัน 

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 22 
 

“ทดสอบยางรถยนต์” 
 

ในการทดสอบยางรถยนต์ เมื่อขับรถด้วยความเร็วเท่ากัน ได้ผลการทดสอบดังภาพ 

 
22.  จากการทดสอบ  ยางชนิดใดสร้างแรงเสียดทานมากที่สุด 

1)   A    2)   B 
3)   C    4)   D     
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 23          
 

                                                                                                                                                                
 
23.  บ่ายวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักและหลังฝนตกท้องฟ้าสดใส เกิดรุ้งกินน้ าขึ้นบนท้องฟ้า ด.ช.ต้น จะเห็น

รุ้งกินน้ าท่ีต าแหน่งใด 
 1)  ต าแหน่ง A     2)  ต าแหน่ง B   
 3)  ต าแหน่ง C     4)  ต าแหน่ง D   
 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 24    

             
           เคร่ืองจักรกลเครื่องหนึ่ง ตั้งห่างจากเสา 1 เมตร วัดความดังได้ 112 เดซิเบล                                
       เมื่อยืนห่างออกไป วัดความดังเสียง ได้ผลดังตาราง 

ระยะห่าง 
(เมตร) 

ค่าความดัง 
(เดซิเบล) 

1 112 
2 106 
4 100 
8 94 
16 88 

-------------- -------------  

24. มีข้อก าหนดว่า เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เป็นอันตราย ถ้าโรงงานต้องการติดตั้งเครื่องจักรกลนี้ 
     ให้ระดับเสียงดัง 82 เดซิเบล ควรติดตั้งเคร่ืองจักรห่างจากห้องท างานกี่เมตร   

 1)  20 เมตร      2)  22 เมตร     
 3)  30 เมตร     4)  32 เมตร      
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 25    

 
25.  ถ้าหลอดไฟหลอดท่ี 1 ของวงจรแต่ละวงจรขาด จะเกิดอะไรขึ้นกับวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจร 

 วงจรท่ี 1 วงจรท่ี 2 
1) หลอดไฟไม่สว่างท้ังสองหลอด หลอดไฟไม่สว่างท้ังสองหลอด 
2) หลอดไฟไม่สว่างท้ังสองหลอด หลอดที่ 2 ยังคงสว่าง 
3)  หลอดที่ 2 ยังคงสว่าง หลอดไฟไม่สว่างท้ังสองหลอด 
4)  หลอดที่ 2 ยังคงสว่าง หลอดที่ 2 ยังคงสว่าง 

 
 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 26    

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของหิน 

         X , Y 
 

26.  กระบวนการ X และ Y  ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนเป็นหินอัคนี คือข้อใด  
1) การกัดกร่อนและการเย็นตัว  
2) การหลอมเหลวและการเย็นตัว  
3) สภาพอากาศและการกัดกร่อน 
4) สภาพอากาศและการหลอมเหลว  

 
 
 
 
 
 
 

หินตะกอน หินอัคนี 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 27    

แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย 

          สามพันโบกเป็นแก่งหินท่ีอยู่ใต้ล าน้ าโขงที่เชื่อกันว่าเป็นแก่งหินท่ีอยู่ใต้บาดาล และเป็น
แก่งหินท่ีเป็น “ร” หรือ “โบก” น้อยใหญ่มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งค าว่าโบกในภาษาอีสานแปลว่า 
“หลุม” เราจะเห็นโบกมากมายในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน สามารถล่องเรือชมตามแม่น้ าโขง      

27.  จากข้อมูลข้อใดอธิบายลักษณะการเกิดสามพันโบกได้ถูกต้อง 
1) เกิดจากแผ่นดินไหว 
2) เกิดจากการผุกร่อน 
3) เกิดจากการกัดเซาะของน้ า   
4) เกิดจากการกระท าของภูเขาไฟระเบิด 

 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 28 
 
เมื่อนักบินอวกาศอยู่นอกโลกแล้วมองดูโลก ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  การที่นักบินอวกาศท่ีอยู่นอกโลกแล้วมองเห็นโลกได้ เพราะเหตุใด 

1) โลกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าตานักบินอวกาศ   
2) นักบินอวกาศได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก 
3) กระจกที่หมวกนักบินอวกาศสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ 
4) กระจกที่หมวกนักบินอวกาศมีสมบัติพิเศษสามารถมองเห็นในท่ีมืดได้ 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 29 
 
 สมใจเฝ้าสังเกตและบันทึกการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในระยะหนึ่ง  พบว่าวันท่ี 6 มกราคม 2558 
เป็นวันท่ีดวงจันทร์เต็มดวง  ดังนี้ 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

29.  สมใจ  จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกคร้ังในวันท่ีเท่าใดของเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน 
1) วันท่ี  5  กุมภาพันธ์   
2) วันท่ี  13  กุมภาพันธ์ 
3) วันท่ี  20  กุมภาพันธ์ 
4) วันท่ี  28  กุมภาพันธ์ 

 
 

พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 30 

          โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลท่ีมีน้ า  ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีเกิดจาก
แก๊สออกซิเจน และไฮโดรเจน ท้ังนี้จากข้อสรุปวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเร่ิมต้นจากน้ า
และวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตหลากหลายบนโลกนี้ 

30.  การท่ีองค์การนาซา  มีความพยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตในอวกาศในปัจจุบันใช้วิธีใด 
1) การส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดวงอาทิตย์ 
2) การส ารวจแหล่งน้ าบนดาวเคราะห์     
3) การส ารวจชนิดของแร่บนดาวเคราะห์ 
4) การส ารวจแหล่งน้ ามันบนดาวเคราะห์ 
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ตอนที่ 2  แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก :  เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 2 ค าตอบ 
             จ านวน 5 ข้อ  ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน (ข้อ 31–35) 
 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 31     

ดาวหนามกับสัตว์กินปะการัง 

 ดาวหนามเป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในแนวปะการังและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ  หากมี
ปริมาณอยู่ในระดับสมดุลจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ 
 ดาวหนามมักจะเลือกกินปะการังเขากวางเป็นอันดับแรก  ปะการังเขากวางเป็นพวกท่ีโต
เร็วกว่าพวกอื่น  ในบางพื้นท่ีโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุมพื้นท่ีหนาแน่นเป็นดงกว้างใหญ่  ท าให้
ปะการังประเภทท่ีโตช้ามีโอกาสครอบครองพ้ืนท่ีได้น้อย แนวปะการังแห่งนั้นจึงมีความหลากหลาย
ของชนิดปะการังต่ า  แต่ถ้าหากดาวหนามคอยกินปะการังเขากวางไปบ้าง  จะช่วยให้มีพื้นท่ีว่าง
ส าหรับตัวอ่อนปะการังชนิดอื่นได้มีโอกาสเกาะพื้นเจริญเติบโตต่อไปได้ 
 ปัจจุบันพบว่า จากการท่ีเกษตรกรใช้ปุ๋ยกันมาก จึงท าให้ปุ๋ยมีโอกาสถูกชะล้างลงสู่แม่น้ าล า
คลองและทะเลในท่ีสุด โดยปุ๋ยเหล่านี้จะเป็นอาหารส าหรับแพลงก์ตอนท่ีเป็นอาหารของตัวอ่อน
ของดาวหนาม จึงท าให้ดาวหนามเพ่ิมปริมาณขึ้นได้  ท้ังนี้ยังพบอีกว่าหอยสังข์แตร ปลาวัว ซึ่งเป็น
สัตว์ท่ีกินดาวหนามเป็นอาหารหากถูกล่ามากเกินไป จะท าให้ปริมาณดาวหนามเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
 จะเห็นได้ว่า ชีวิตในท้องทะเลเกี่ยวพันกันเป็นสายใยอาหาร  หากปริมาณส่ิงมีชีวิตอยู่ใน
ระดับสมดุล ระบบนิเวศนั้นก็ด ารงอยู่ได้ ในทางตรงกันข้ามหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ระบบนิเวศ
นั้นก็มีโอกาสเสียหาย 

ที่มา  Science  in  action  ปีท่ี  4  ฉบับท่ี  3:  พ.ศ.2551  
 
 
31.  ส่ิงมีชีวิตคู่ใด  มีรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบนิเวศเหมือนดาวหนามกับปะการังเขากวาง และ 
      หอยสังข์แตรกับดาวหนาม (ตอบ 2 ค าตอบ) 
          1)  เห็บกับสุนัข 
          2)  เสือกับกวาง    
          3)  เหยี่ยวกับหนู   
          4)  รากับสาหร่าย 
          5)  กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 32 

จากเปลือกไข่เป็น  Fuel  Cell 
 
 
 
 
 

ค้นพบว่า  เมื่อเติมเปลือกไข่ลงไปในขั้นตอนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของเซลล์เชื้อเพลิง 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์  ซึ่งเป็นสารประกอบหลักของเปลือกไข่จะช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้  
ท าให้กระบวนการผลิตของเซลล์เช้ือเพลิงสะอาดขึ้น  และเมื่อน าเปลือกไข่ท่ีใช้แล้วในกระบวนการผลิต  
ไปฝังดินก็เท่ากับเป็นการก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ  วิธีการง่ายๆนี้
ช่วยประหยัดพลังงาน  ลดมลพิษ  และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท้ิงเปลือกไข่ในที่ท้ิงขยะอีกด้วย 
 จากข้อมูลสถิติในปีท่ีผ่านมา  คนอเมริกันสร้างขยะเปลือกไข่ไว้ท่ัวประเทศถึง  455,000  ตัน  
ปริมาณขยะเปลือกไข่นี้สูงมากพอท่ีจะน ามาผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้มากถึง  35  พันล้านลูกบาศก์ฟุต 

ที่มา  ผลงานคณะวิจัยมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา 
       Science  in  action  ปีท่ี  4  ฉบับท่ี  6  พ.ศ.2551 

 
 
32.  เปลือกไข่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงได้อย่างไร (ตอบ 2 ค าตอบ)   

1) เปลือกไข่ช่วยผลิตแก๊สไฮโดรเจน 
2) เปลือกไข่ช่วยผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
3) เปลือกไข่ช่วยให้ได้เซลล์เชื้อเพลิงท่ีสะอาด   
4) เปลือกไข่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   
5) เปลือกไข่ช่วยเพ่ิมปริมาณของเซลล์เชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วันนี้เปลือกไข่ที่เคยถูกท้ิงอาจน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงได้  
แอล.   เอส.  ฟานิ  ศาสตราจารย์ด้านเคมีและ
วิศวกรรมด้านชีวโมเลกุล  พร้อมผู้ร่วมวิจัย 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 33 
  

“เมื่อร่างกายสูญเสียน้ า” 
 

 

 

เพราะร่างกายต้องต่อสู้กับการสูญเสียน้ า 
ตลอด 24 ชั่วโมง เราสูญเสียน้ าและ
เกลือแร่จากร่างกายทางเหงื่อ ปัสสาวะ
และอื่นๆ จึงควรชดเชยน้ าและเกลือแร่ท่ี
สูญเสียไป เพ่ือฟื้นคืนความสดชื่นให้กับ
ร่างกาย 
  

 

 

 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.pocarithailand.com/ 

33.  จากข้อมูล  ข้อใดลงความเห็นได้ถูกต้อง (ตอบ 2 ค าตอบ)   
1) น้ าปัสสาวะเป็นสารละลายท่ีมีเกลือแร่   
2) เกลือแร่เป็นของแข็งที่ผสมอยู่กับน้ าในร่างกาย 
3) ขณะเรียนร่างกายเสียน้ าชั่วโมงละ 400 มิลลิลิตร 
4) เรารู้สึกสดชื่นหลังออกก าลังกายเพราะได้รับเกลือแร่ 
5) การออกก าลังกายร่างกายเสียน้ ามากกว่าอาบน้ าเย็น   

 
 
 
 
 
 
 

ติดตามการสูญเสียน้ าของร่างกายภายใน 1 วัน 
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พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อ 34    

เส้นใยอาหาร 
ตารางเส้นใยอาหารจากผักและผลไม้ในปริมาณ 100 กรัม 

ชื่อพืช ปริมาณเส้นใย 
(กรัม) 

ชื่อพืช ปริมาณเส้นใย 
(กรัม) 

มะเขือพวง 13.6 ละมุด 8.1 
ใบชะพล ู 6.9 ฝร่ัง 3.7 
พริกชี้ฟ้า 5.5 มะม่วงเขียวเสวย 2.7 

ผักกระเฉด 5.3 กล้วยน้ าว้า 2.5 
ผักบุ้ง 3.8 มะละกอสุก 2.1 

ถั่วฝักยาว 3.8 ถั่วแดง 26.9 

34.  อาหารในข้อใดมีเส้นใยมากเป็นอันดับท่ี 1 และอันดับที่ 2  (ตอบ 2 ค าตอบ) 
     1)  เย็นตาโฟ กับ ถั่วแดงน้ าแข็งใส   
     2)  ข้าวต้มกับผัดผักบุ้งไฟแดง และ ละมดุ  
     3)  ข้าวสวยกับแกงหมู และ มะม่วงเขียวเสวย 
     4)  ข้าวสวยกับผัดถั่วฝักยาวกับถั่วแดงต้มน้ าตาล    
     5)  ข้าวกับน้ าพริกกะปิ และ ผัดกระเฉดต้มกับฝรั่ง 

 
พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถามข้อที่  35  

แผนผังวงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

35.  ข้อความเกี่ยวกับแผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีก าหนดให้  ข้อใดถูกต้อง  (ตอบ 2 ค าตอบ) 
1) เปิดสวิตซ์  A  หลอดไฟฟ้าทุกหลอดสว่าง 
2) เปิดสวิตซ์  A  C  และ  E  มอเตอรท์ างาน   
3) เปิดสวิตซ์  B  และ  E หลอดไฟฟ้า  1  และมอเตอร์ท างาน   
4) เปิดสวิตซ์  A  และ  D  หลอดไฟฟ้า  2 และมอเตอร์ท างาน 
5) เปิดสวิตซ์  A  และ  E  หลอดไฟฟ้าทุกหลอด  และมอเตอร์ท างาน 

*************************** 

 


